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Cal canviar la
manera de llegir?

Probablement no caldrà presentar el
professor d’Anàlisi del Discurs a la
Universitat Pompeu Fabra, Daniel
Cassany. Les seues publicacions ante-
riors són ben conegudes (amb èxits com
La cuina de l’escriptura), i per als pro-
fessionals de l’ensenyament han esde-
vingut una referència cabdal les seues
reflexions didàctiques sobre la lectura i
l’escriptura. Aquest llibre parteix d’una
constatació, que supose que semblarà
evident a moltíssimes de les persones
que el llegiran: «llegir ja no és el que
era». I Cassany explora quatre factors
que al seu entendre han transformat
l’acte de llegir: la implantació i el
desenvolupament de la democràcia, la
globalització i l’aprenentatge d’altres
llengües, l’extensió d’Internet i l’aug-
ment quotidià de la credibilitat de la
ciència.

De fet, el llibre s’estructura al voltant
d’aquests eixos. El primer capítol
inclou unes reflexions sobre el fet de la
lectura en general, «llegir des de la
comunitat», basades especialment
sobre un enfocament sociocultural. Els
cinc capítols següents tracten de les
condicions de la lectura crítica, que
imposa l’extensió i l’aprofundiment de
la democràcia, destacant en la meua
opinió les «vint-i-dues tècniques», que
ens ajudaran millor a reconèixer el
que hi ha rere les línies, vuit de les
quals es relacionen amb el món de
l’autor, altres vuit amb el gènere dis-
cursiu i sis amb les interpretacions.

El segon bloc té a veure amb la glo-

balització i la utilització d’altres llengües
i inclou capítols sobre la «lectura pluri-
lingüe» i les diverses «retòriques» en fun-
ció de la llengua que utilitzem. El tercer
bloc se centra en la lectura electrònica i
inclou quatre capítols sens dubte molt
interessants i originals, on es reflecteix
millor el canvi ocorregut i les diferències
amb la galàxia Gutenberg, i es reflexio-
na sobre la «literacitat electrònica»,
sobre «electrònic contra analògic»,
sobre «correu i xat» i sobre «navegar
amb timó crític». L’últim bloc tracta de
les condicions que imposa la divulgació
científica, amb apartats «sobre la com-
prensió de la ciència», «notícies i pros-
pectes» i «estratègies divulgadores».

I les conclusions són suggestives i
potser, com a mínim, una mica discuti-
bles. S’ha acabat la lectura mono:

monocultural, monolingüe, monodisci-
plinària, monoautoral, monogenèrica.
Comprendre textos tan diferents és
molt difícil i el pensament de l’altre
sempre és irreductible i elusiu. Ens hem
d’acostumar a entendre a mitges. La
interpretació és social i, per tant, hem
d’intercanviar punts de vista amb
altres lectors.

Aquest treball del professor Cassany
és molt interessant i útil en tot allò que
fa referència a les noves condicions de
la lectura, i en particular pel que fa a
l’accés a la xarxa i a les noves exigèn-
cies crítiques que ens planteja, tot bas-
tint una reflexió que va més enllà d’un
discurs interessat i manipulador, acrí-
tic, sobre els seus avantatges.

Però crec que un dels problemes
més greus del nostre sistema educatiu
és l’enorme dificultat per accedir a la
lectura tradicional com a experiència
personal i entrada en la màgia de
tants i tants textos. És un enorme pro-
blema d’informació i una lluita en la
qual no hauríem de defallir, precisa-
ment per preservar o recuperar valors
de llibertat individual i per fer arribar
a molta gent, com més millor, la capa-
citat de gaudir d’una manera perso-
nal de l’enorme, immens, camp del
que s’ha escrit. Jo continue pensant
que més llibres significa més lliures.
Heus ací el problema, el valor de la
lectura tradicional en un temps d’o-
bertura cap a noves i imprevisibles
formes de llegir!
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Sublim i commovedora. Una 
novel·la sobre el temps i els 
records.

La confessió d’un passat 
terrible en l’última obra de 
Suso de Toro.

Novetats 

McCourt ens captiva de 
nou amb un relat ple 
d’anècdotes i tendresa.
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